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डोलोरेस हुएर्टा
गरीबटांसटठीचट आवटज



डोलोरेस हुएर्टाचट जन्म १९३० सटली न्यू मेक्ससको
रटज्यटत झटलट. घरी खूप गररबी होती. परंतु आई-
वडील प्रेमळ असल्यटमळेु ततचे बटलपण सखुटत गेले.

छोट्यट डोलोरेसलट मटणसे खपू आवडटयची. ती
प्रचंड बडबड करटयची म्हणून आजोबट ततलट
गंमतीने “सटत तोंडटची” म्हणटयच.े

ततचे बटबट जआुन खटणीत आणण शतेटत खपू
कष्र्टचे कटम करटयच.े खटणकटमगटर आणण
शतेमजूर हयटंनट दिवसभर खूप करटवे लटगे पण
त्यटबिल्यटत त्यटंनट खपू कमी पसेै ममळत.
जुआननी पररक्थिती बिलटयचट तनश्चय केलट.
ते पनु्हट शटळेत जटऊ लटगळे. नतंर ते न्यू
मेक्ससकोमध्ये नतेट म्हणून तनवडलट गेले.
मेक्ससकन-अमेररकन लोकटंच्यट हसकटंसटठी ते
कटम करू लटगल.े डोलोरेसलट त्यटंचट खूप
अमभमटन वटर्टयचट. तीही त्यटचं्यटसटरखीच
गररबटंसटठी कटमे करण्यटसटठी धडपडटयची.



डोलोरेस पटच वर्टाची असतटनट ततची आई
मलुटंनट घेऊन कॅमलफोतनायटलट रहटयलट आली.
ततची आई एक हॉरे्ल चटलवटयची. डोलोरेस आणण
ततचे भटऊ आईलट मित करटयच.े आईही
बटबटंप्रमटणे िसुऱ्यटची कटळजी घ्यटयलट हवी हयट
ववचटरटंची होती. बरेचवेळट ती शतेमजरुटंनट
आपल्यट हॉरे्लमध्ये मोफत रहटयलट द्यटयची.

छोर्ी डोलोरेस खपू कटमे करटयची. ती
आईलट मित करटयची. ती थकटऊर् लीडर
होती. ती गटणी म्हण्यटची. नटच आणण
वपयटनो मशकटयची. यटमळेु ततलट खूप
लोकटंनट भेर्ण्यटची संधी ममळटयची. सगळी
मटणसे मनटने सटरखीच असतटत हे ततलट
त्यटमळेु मशकटयलट ममळटले.



आई-बटबटंसटरखेच ततने ठरवले होते की मोठे
झटल्यटवर गररबटसटठी कटम करटयच.े बटबटपं्रमटणेच
तीही कॉलेजमध्ये मशकटयलट गेली. मशक्षिकट बनली.
गरीब मलुटंनट मशकवण्यटचे कटम ती करटयची.

ततच्यट वगटातील ववद्यटिी अधापोर्ी
असटयची, शटळेत अनवटणी यटयची. ती त्यटंची
खूप कटळजी घ्यटयची.

“मलट त्यटंच्यटसटठी आणखीन कटम
करटयलट हवे,” ती म्हणटयची.



थिलटंतररत कटमगटरटनंट खूप हलटखीच्यट
पररक्थितीत रटहटवे लटगते हे डोलोरेस पटहत
होती. तोडणीसटठी गटवोगटवी फफरटयलट
लटगटयच.े वटळवरं्, पवात, शहरे जे असले ते
पटर करून रटत्री-मध्यरटत्री असट कुठल्यटही
वेळी प्रवटस करटवट लटगे. शतेटत पोचले की
लगेच कटमटलट सरुुवटत करटवी लटग.े ते
शतेटतली फळे भटज्यट कटढटयचे आणण ते नीर्
पेट्यटत भरून ठेवटयच.े

त्यटंच्यट मलुटंची त्यटमळेु फरपर् व्हटयची.
सटरखे नवीन गटव आणण नवीन शटळट. कुठे
फकती दिवस रटहटयचे तहेी ठटऊक नसटयच.े
त्यटमळेु मलुटंनट कधी वटचनटलयटतून पथुतक
आणून वटचटयलट फकंवट कुणटशी चटगंली मतै्री
करटयलट वेळच ममळटयचट नटही.



कटम करतटनट हयट थिलटतंररत मजरुटनंट
कधी जखमट व्हटयच्यट. वपकटंवर मटरलेल्यट
कीर्कनटशकटंमळेु ते आजटरी पडटयच.े
शतेकऱ्यटंनी रटहटयलट दिलेली घरं फटर वटईर्
असटयची. अनेक घरटत पटण्यटची फकंवट संडटसटची
सोय नसटयची.

डोलोरेस त्यटचं्यट मलुटंनट मशकवण्यटचे कटम
करीत होत.े एके दिवशी ततच्यट मनटत आले की
हे कटम परेुसे नटही.

“मटझट आवटज खणखणीत आहे. त्यटचट
वटपर मलट हयट मलुटसंटठी करतट येईल,” ततच्यट
मनटत ववचटर चमकलट.



भरपरू बडबड करटयलट आवडणटऱ्यट हयट मलुीने
लोकटंनट एकत्र बटंधण्यटसटठी आपलट आवटज
वटपरटयलट सरुुवटत केली. ततने जगभरटतील
लोकटंपयतं हयट शतेमजुरटंनट कुठल्यट अडचणीचट
सटमनट करटवे लटगते ते पोहचवले.

डोलोरेस बऱ्यटच गोष्र्ी आपल्यट आई-बटबटंकडून
मशकली होती. बटबटंप्रमटणेच ती एक उत्तम नेतट आणण
वसतट होती. आईसटरखी ती प्रेमळ होती. आपल्यट
अडचणी लोक ततच्यटजवळ मोकळेपणटने बोलटयच.े

लवकरच ती कटमगटर नतेे-सीजर शटवेज
हयटंनट भेर्ली. तहेी थिलटतंररत कटमगटरटंसटठी
कटम करीत होत. आपण िोघे एकत्र आलो तर
अजून चटंगलट आवटज उठवतट येईल हे त्यटंनट
मटदहत होते. त्यटंनी शतेमजुरटचं्यट मितीसटठी
एक संघर्नट थिटपन केली. त्यटचे नटव नॅशनल
शतेमजूर संघर्नट (NEWA-National Farm

Workers Association) असे ठेवले. खूप लोक
त्यटंनट सटमील झटल.े सगळयटंनी ममळून
शतेमजुरटंच्यट हसकटसटठी लढट सरुु केलट.



एकत्र आल्यटवर सीजर आणण डोलोरेसचे
जोरिटर कटम सरुु झटल.े शतेमटलक मजुरटंनट
परेुशी मजुरी फकंवट रटहण्यटची चटगंली सोय िेत
नव्हते हे त्यटंनट दिसत होत.े हयट कटमटमळेु म
त्यटंच्यट जीवटलट धोकट होतट पण त्यटंनी न
घटबरतट कटम सरुूच ठेवले. कटमटचट योग्य
मोबिलट आणण चटगंलट तनवटरट ममळणे हट हसक
आहे हयटची जटणीव त्यटंनी कटमगटरटंनट करून
दिली. बिल घडण्यटसटठी कटही वर्े गेली. आणण
त्यटंच्यट कटमटलट यश ममळटले.



डोलोरेसचे आयषु्य फटर धकटधकीचे गेले. ततलट
थवत:ची अकरट मलेु होती. पण तरीही इतर
मलुटंसटठी ततच्यट मनटत कटयम कणव होती.

आज डोलोरेसबद्िल अनेकटचं्यट मनटत खपू
आिर आहे. ततलट अनेक बक्षिसे व परुथकटर ममळटले
आहेत. पण अजूनही जग बिलण्यटसटठीचट ततचट
झगडट चटलचू आहे. आणण जेव्हट सटत तोंडटची बटई
बोलते तेव्हट अिटात लोकटंनट ऐकटवेच लटगते.

समटप्त


